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efterår 2019

lof.dk/langaa

LOF langå
Velkommen til LOF Langå
og det nye efterårsprogram
for 2019
I kataloget finder du både gammelkendte og nye kurser, oplevelser
og foredrag. Vi vil med dette program tilbyde en række spændende
aktiviteter til en mere aktiv fritid, hvor du kan lære nyt af dygtige
og inspirerende lærere og foredragsholdere og samtidig få mulighed
for at møde nye mennesker med samme interesse.
Vi ønsker alle et godt nyt kursusår.
Kirsten Bach
Skoleleder
Langå LOF tlf. 86 46 23 57 eller 24 62 60 65
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Mød Tove Færch
Karolines Køkkens
grand lady
Tove Færch har i 25 år været leder af
Karolines Køkken.
Denne aften vil hun fortælle om fortid, nutid
og visioner for fremtiden.
Vi får mange anekdoter fra de 25 år med
kolleger, forbrugere, mejerifolk, journalister
og mælkeproducenter.
Tove vil fortælle om, hvordan man balancerer opskrifter, produkter og budskaber og
markerer holdninger i en tid, hvor fokus på
ernæring er vokset og diverse kure og
fanatisme er en realitet.
Hold nr. 2070
Tidspunkt: Onsdag den 09-10-2019
kl. 19:00-21:00
Sted:
Byrådssalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Tove Færch
Pris:
kr. 100,00
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Fra skravl til succes
Musikalsk foredrag med Anders Bircow.
Den populære skuespiller Anders Bircow er foruden at være en glimrende
skuespiller også en engageret foredragsholder, der har noget på hjertet.
Du bliver underholdt og får noget med hjem at tænke over.
”Succes er ikke afspejlet ved, at du står på toppen af tinden og skuer ud.
Succes er afspejlet af, hvor du er nu, og hvad du har rejst dig fra.”
Anders deler med musik, humor og hygge ud af fortællinger
fra et liv med op- og nedture.
Anders var den kreative ankermand bag Linie 3, og det er denne
kreative entertainer der får lov at udfolde sig, når han besøger
LOF i Langå. Parodier, Stand Up og musikalske delikatesser.
Efter du har hørt hans parodi på Rasmus Seebach,
så vil du aldrig høre ham på samme måde igen.
Hvordan opstod jodlen?
Ja svaret får du den 26. september.
Hold nr. 2090
Tidspunkt: Torsdag den 26-09-2019
kl. 19:00-21:00
Sted:
Byrådssalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Anders Bircow
Pris:
kr. 150,00

Praktiske informationer
Ferierne følger skolernes feriekalender, og da er
der normalt ikke nogen undervisning.
Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne få
besked om.
Der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden
hver dag året rundt.
Hvem kan deltage?
Alle er velkomne hos LOF Langå - uanset alder og
adresse.
Undervisning på små hold
(Hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der, af hensyn
til det faglige udbytte, har behov for at blive
undervist på små hold. Alle deltagere skal skrive
under på, at dette behov er gældende eller erklære sin accept ved tilmeldingen på internet. Er du
besværet af en ryglidelse, gigt eller lignende, er du
bevægelseshæmmet,
ord- eller
talblind, svagsyMarkedsgade
1 - Langå
Tlf. 86 41 14er98du velkommen på
net, døv eller svagthørende,
et af de små hold med individuel undervisning.

Kurserne starter som anført i programmet, hvor
du kan se mødetid, sted og startdato. På lof.dk/
langaa vises endvidere mødegange og ændringer
i forhold til planlagt forløb. Der udskrives indkaldelsesbrev ved internettilmeldingen. Her står også
anført, at betalingen foregår 1. mødegang med
kontanter eller MobilePay. Sker der ændringer i
forhold til det planlagte, sker det på e-mail.
Kursusmaterialer
Udgifter i forbindelse med undervisningen/
foredraget til f.eks. kursusmaterialer af enhver
form afholdes af kursisterne og betales direkte til
underviseren. Kontakt venligst underviseren, hvis
beløbsstørrelsen ønskes kendt inden tilmelding.
Tilmelding
 På hjemmesiden: lof.dk/langaa
 På telefon: 8646 2357
HOTEL OG RESTAURANT FRU LARSEN
 Personlig tilmelding: LOF kontor,
ØSTERGADE
1, LAURBJERG
TLF.
86 en
46 83 88
Villavej 74, 8870
Langå, eller
læg
8870 LANGÅ
RESTAURANT@FRULARSEN.
indmeldelse
i postkassen.
 E-mail: langaa@lof.dk

SDR. VINGE

Bredgade 41 - 8870 Langå - Tlf. 86 46 26 99

86 46 26 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag tilBredgade
fredag kl. 41
16.00
- 21.00
. 8870
Langå
Lørdag og søndag kl. 15.00 - 21.30

SMEDIE
Grøndalsvej 6, Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup
Kontakt +45 86463931 · +45 40323931

Betalingsbetingelser
Helst mobilpay 16214 inden første kursusgang,
ellers på 1. mødegang eller kontanter.
Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus,
kan man ved framelding før 10 dage inden kursusstart undlade at betale. Ved senere framelding
kræves et administrationsgebyr på kr. 100,-.
Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer
med 3 mødegange eller mindre.
Tilbagebetaling er heller ikke mulig efter kursusstart, men det er muligt at få pengene overført til
et andet kursus, dog fratrukket et gebyr.
Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og
mangler i det udsendte
program, lærerskift,
kommunale lokalers
SIG DET MED
SIG
MED
standard
og udstyr
BLOMSTER
SEND
DET
samt SEND
ændring
DETafMED
MED
INTERFLORA
INTERFLORA
undervisningssted
og forløb.

HUSK
tilmelding til
alle kurser og
foredrag!

Samtaleterapi
Supervision
Babyzoneterapi/-massage
Workshops · Foredrag

AK Belægning

Medlem af
Entreprenør
og vognmandsforretning

Skovboulevarden 6B . Stevnstrup . Tlf. 86 47 77 98

Søvej 44 · 8870 Langå · Tlf. 50 51 12 80 · www.connishagensen.dk

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Alene i vildmarken
- mød vinderen
Vinder af ”Alene i vildmarken”, Flemming
Sanggaard, inviterer alle med på sit vilde
eventyr: 60 dage alene i vildmarken.
Dette er den ærlige og underholdende
historie om Falkemandens deltagelse
i verdens enkleste konkurrence: Bliv længst
og vind.
Sult, isolation, kulde og ekstremt vejr var
Falkemandens ubarmhjertige modstandere.
Kom og hør alle de vilde historier om livet i
vildmarken – også alt det, du ikke så på TV.
Hold nr. 2072
Tidspunkt: Mandag den 28-10-2019
kl. 19:00-21:00
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Flemming Sanggaard
Pris:
kr. 125,00

Livet på Christiansborg
set fra redaktørens side
Nyhedsstrømmen er fyldt med historier fra
Christiansborg.
Men hvordan foregår arbejdet med at dække
det politiske liv på Borgen egentlig?
Simon Friis Degn har været journalist på
Christiansborg siden 2011.
I dag arbejder han som daglig redaktør på
DR’s Christiansborgredaktion, der har kontor i
kælderen under Folketingssalen.
Han vil fortælle om det journalistiske arbejde,
der foregår, når man dækker dansk politik.
Hold nr. 2073
Tidspunkt: Mandag den 30-09-2019
kl. 19:00-21:00
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Simon Friis Degn
Pris:
kr. 125,00

Tandlægerne Langå
Michael Jessen
Charlotte Bender

Rypevej 4 . 8870 Langå . Tlf: 86 46 11 55
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86 46 15 25

Bredgade 2 - 8870 Langå

No 7

v/Dan Palmer Jensen
Bredgade 31 - 8870 Langå
Bredgade
22 . 8870
. Tlf:
For
tidsbestilling
SMSLangå
venligst
på 8640
6028 7707
9503
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SUNDE DYR – ER GLADE DYR

lof langå
Skandaler i kunsten
og litteraturen
Foredragsrække med 4 foredrag - deltag i et eller flere.
Kom og vær med, når Anne Valbjørn tager os med på en
rejse ind i litteraturen og kunsten.
Vi kommer til at se på alt lige fra kunst, der ufrivilligt kom til
at skabe skandale til kunst, der rigtig gerne vil provokere og
sende et budskab.
Hvad er kunstens mening med at provokere?
Hvad provokerede førhen, og hvad provokerer nu?
Skal kunsten provokere for at berøre os?
Kom og få svar på disse og mange flere spørgsmål i denne
spændende foredragsrække. Se hjemmesiden for de enkelte
foredrags emner.
Hold nr. 2054
Tidspunkt: 4 gange med start
torsdag den 19-09-2019
kl. 10:00-12:10
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Anne Valbjørn
Pris:
1 foredrag kr. 200,00
4 foredrag kr. 600,00

Forbered dig på fremtiden
– innovativ tænkemåde
Kom med til foredrag med professor Anders Drejer – en af
landets bedste foredragsholdere, når det kommer til emner som
innovation, forandringer og ledelse.
Anders Drejer formidler den nyeste viden på en jordbunden
og engageret måde tilsat eksempler, konkrete værktøjer
og budskaber, der er til at forstå.
Anders vil i foredraget komme med værktøjer og eksempler, der
hjælper os med at forberede os selv og vores forretninger eller
foreninger på fremtiden.
Hold nr. 2091
Tidspunkt: Tirsdag den 10-09-2019
kl. 19:15-21:15
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Anders Drejer
Pris:
kr. 100,00

TandlægerneLangå
Langå
Tandlægerne
MichaelJessen
Jessen
Michael
CharlotteBender
Bender
Charlotte

8646
4615
1525
25
86

Bredgade2 2- 8870
- 8870Langå
Langå
Bredgade

v/DanPalmer
PalmerJensen
Jensen
v/Dan
Bredgade3131- 8870
- 8870Langå
Langå
Bredgade
Fortidsbestilling
tidsbestillingSMS
SMSvenligst
venligstpåpå6028
60289503
9503
For

SUNDEDYR
DYR––ERERGLADE
GLADEDYR
DYR
SUNDE
Komogogtræn
træni det
i detlokale
lokaletræningscenter
træningscenter
Kom
i LangåIdrætscenter.
Idrætscenter.
i Langå
Betalingmuligt
muligtvia
viaMobilepay
Mobilepaypåpå3030
30301094
1094
Betaling
info@shapex.dk
+453030
3030
1094
info@shapex.dk
+45
1094
Markedsgade 1 - Langå
Tlf. 86 41 14 98
www.shapex.dk
www.shapex.dk

HOTEL OG RESTAURANT FRU LARSEN
ØSTERGADE 1, LAURBJERG TLF. 86 46 83 88
8870 LANGÅ RESTAURANT@FRULARSEN.

SIG DET MED
SIG
MED
BLOMSTER
SEND DET
DET MED
SEND
MED
INTERFLORA
INTERFLORA

LangåDyrehospital
Dyrehospital
Langå
Kærsangervej2,2,
Kærsangervej
8870Langå
Langå
8870
8686464639399999
sunde-dyr.dk
sunde-dyr.dk

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57

SDR. VINGE

5

LOF langå
Familie-/børneyoga (4-6-årige) og (7-10-årige)
På dette hold er der virkelig mulighed for at opleve nærvær på barnets præmisser, og familie-/børneyoga er en skøn
måde at bevæge sig på. Sammen begiver vi os på fantasirejser, hvor vi afprøver de klassiske yogastillinger, parøvelser,
massage og aktive meditationer. Der er plads til kreative input og leg, så alle kan være med. Vi bevæger hele kroppen
og inddrager redskaber, der stimulerer sanserne og styrker motorikken. Der er fokus på kropsbevidsthed, nærvær,
kreativitet og barnets evne til at finde ro i en travl hverdag.
Prisen gælder for 1 voksen + 1 barn.
Hold nr. 2101
Familie-/børneyoga (4-6-årige)
Tidspunkt: 5 gange med start
søndag den 22-09-2019
kl. 09:00-09:55
Sted:
Byrådssalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 500,00
Hold nr. 2102
Familie-/børneyoga (7-10-årige)
Tidspunkt: 5 gange med start
søndag den 22-09-2019
kl. 10:00-10:55
Sted:
Byrådssalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 500,00

TweenYoga (10-15-årige)
I TweenYoga har vi – udover indre kærlighed, kreativitet og masser af ro – også fokus på den effektive yogatræning, som både giver styrke og behagelige stræk. De større børn er klar til at blive
introduceret for et rigtigt yogaprogram, som udfordrer kroppen og giver god motion.
Undervisningen vil således veksle mellem sjov og leg, fantasifulde afslapninger, dynamiske
meditationer samt par- og gruppeøvelser og ikke mindst klassiske yogastillinger.
Hold nr. 2104
Tidspunkt: 5 gange med start torsdag den 19-09-2019 kl. 16:00-16:55
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 500,00

- lokal og ligetil

Kærsangervej 1
8870 Langå
Tlf. 86 46 10 10
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Østergade 1 . Laurbjerg . 8870 Langå
Tlf. 86 46 83 88
restaurant@frularsen.dk

APOTEKSUDSALGET

Syn af alle typer køretøjer under 3500 kg
17 års erfaring med bilsyn
Drive-in syn uden tidsbestilling
Online booking af tider via vores hjemmeside
Motorkontor, nummerplader og omregistreringer

Man - Onsdag 08.00-16.00
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 08.00-14.00

Carsten Møller indehaver/bilsagkyndig - Kærsangervej 2, 8870 Langå
+454219 3108 - Mail@langaabilsyn.dk - www.langaabilsyn.dk

Gudenåpladsen

Langå camping

. Villavej 74
39 ..8870
8870 Langå
Langå . Tlf. 86 46 23 57 . langaa@lof.dk
 Mere info på lof.dk/langaa  LOF Langå Bredgade
Tlf. 86 46 16 33

lof langå
Yoga efter fødsel
Yoga efter fødsel er for dig, der trænger til at gøre noget
godt for dig selv. Vi starter skånsomt ud med fokus
på bækkenbund, mavemuskler, skuldre/nakke/ryg og
intensiverer træningen, som din krop bliver stærkere. Vi
afslutter hver session med en afspænding. Alle kan være
med - erfaring med yoga er ikke et krav.
Dit barn er meget velkommen, indtil han/hun
begynder at kravle, og det er muligt at
amme og pusle undervejs.
Det er individuelt, hvornår kroppen er
klar til at genoptage træning efter en
fødsel, men som udgangspunkt efter
min. 6 uger.

Yoga for gravide
Yoga for gravide er styrkende og udspændende yogaøvelser
tilpasset din gravide krop.
Det giver øget velvære, mindsker graviditetsgener, styrker
forbindelsen mellem krop, sind og ånd, og er god forberedelse
til fødsel.
Du kan starte når som helst i graviditeten - erfaring med yoga
ingen forudsætning.

Hold nr. 2099
Tidspunkt: 10 gange med start
tirsdag den 17-09-2019
kl. 11.00-12.30
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Bettina Rosendal
Kurth
Afløser:
Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 900,00

Hold nr. 2100
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 18-09-2019 kl. 17:00-18:30
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Bettina Rosendal Kurth
Afløser:
Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 900,00

Træn din clairvoyante evne
Kom og benyt en sjælden mulighed for at lære mere om dig selv.
Mange oplever at have en god intuition og vil gerne træne den til at fungere endnu bedre.
På dette kursus øver vi mange forskellige teknikker til at komme mere i kontakt med din
clairvoyante evne.
Det er på samme tid spændende, udfordrende og sjovt. Du vil opleve, at din
clairvoyante evne styrkes, og at du nemmere får ”kloge” svar. Du vil
forundres over, hvor meget du kan lære på blot en enkelt weekend.
Hold nr. 2078
Tidspunkt: Lørdag den 21-09-2019 og søndag den 22-09-2019 kl. 10:00-16:25
Kærsangervej
Sted:
Kulturhuset, Langå
Kærsangervej 11
8870
8870 Langå
Langå
Underviser: Anny PetersenTlf.
Tlf. 86
86 46
46 10
10 10
10
Pris:
kr. 1200,00

LL Beauty
Sammen skaber vi en smuk hud

lægeeksamineret kosmetolog/
hudterapeut
Line Kristoffersen

Line Kristoffersen
Kristoffersen
Bredgade
39
Line
Bredgade
8870
Langå39
Bredgade
8870 Langå39
8870 Langå

41 43 38 64 . www.llbeauty.dk

APOTEKSUDSALGET
Langå
Apotek
APOTEKSUDSALGET
Bredgade 39 . 8870 Langå
Bredgade18
39 . 8870
8870 Langå
Bredgade
Langå
Tlf. 86 46 16 33
Tlf.
1633
33
Tlf.86
86 46
46 16
www.Randersapotek.dk
www.randersapotek.dk
www.Randersapotek.dk

--lokal
lokalog
ogligetil
ligetil

Syn af alle typer køretøjer under 3500 kg
Syn af alle typer køretøjer under 3500 kg
17 års erfaring med bilsyn
17 års erfaring med bilsyn
Drive-in syn uden tidsbestilling
Drive-in syn uden tidsbestilling
Online booking af tider via vores hjemmeside
Online booking af tider via vores hjemmeside
Motorkontor, nummerplader og omregistreringer
Motorkontor, nummerplader og omregistreringer

Man - Onsdag 08.00-16.00
Man - Onsdag 08.00-16.00
Torsdag 10.00-18.00
Torsdag08.00-14.00
10.00-18.00
Fredag
Fredag 08.00-14.00

Carsten Møller indehaver/bilsagkyndig - Kærsangervej 2, 8870 Langå
Carsten Møller indehaver/bilsagkyndig - Kærsangervej 2, 8870 Langå
+454219 3108 - Mail@langaabilsyn.dk - www.langaabilsyn.dk
+454219 3108 - Mail@langaabilsyn.dk - www.langaabilsyn.dk

Gudenåpladsen

Gudenåpladsen
Langå
camping
Langå
camping
ved
ved Gudenåen
Gudenåen
v/Birthe og Ervin Rokkær
v/Birthe
Skov
Alléog
16Ervin
. 8870Rokkær
Langå
SkovTlf.
Allé86
1646
. 8870
13 02Langå
Tlf. 86 46 13 02

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Wellness for dine
fødder 			
Kom til en hyggelig aften, hvor vi
plejer fødderne. Fodbad, peeling,
fodmaske og lækre cremer. Lær
hvordan, du holder dine fødder
sunde og velplejede. Dine fødder vil
svæve denne aften. Forkæl dig selv
eller giv kurset til en veninde som
gave. Den bedste værtindegave.
Hold nr. 1068
Tidspunkt: Tirsdag den 01-10-2019
kl. 19:00-21:15
Sted:
Klinik for fodterapi,
Bredgade 39, Langå
Underviser: Jane Damgaard
Pris:
kr. 125,00

Klaver / guitar
Har du en drøm om at kunne spille en melodi på
klaveret? Tilmeld dig klaverundervisning og lær at
spille efter noder i G-nøglesystemet og akkorder,
som det er vist i mange sangbøger. Du lærer om
akkordernes opbygning og anvendelse, så du kan få
glæde af at spille de mange forskellige sange.
Der vil også være mulighed for at spille efter
F-nøglesystemet. Hver undervisningsgang varer 60
minutter.
Hold nr. 2071
Tidspunkt: 6 gange med start
mandag den 23-09-2019 kl. 13:00
eller efter aftale
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Esther Olesen
Pris:
kr. 1.200,00

Boost yourself (10-15-årige)
Har du et barn på 10-15 år, som ikke trives?
Flere danske børnelæger og børnepsykologer peger på,
at børn i dag bliver presset til det yderste på mange parametre.
Måske viser dit barn tegn på stress eller kommer hjem ked af det
eller frustreret. Vil du hjælpe dit barn til en bedre hverdag, så
tilmeld barnet Boost Yourself. Barnet vil gennem leg, øvelser og
teknikker tilegne sig værktøjer, som han/hun kan bruge til at passe
på sig selv, få øget selvværd, lære at holde små hvilepauser og blive
bedre til at mærke grænser og kommunikere sine behov.
Kurset indledes med en forældreaften den første mødegang.
Hold nr. 2055
Tidspunkt: 11 gange med start
mandag den 16-09-2019 kl. 17:00-18:50
Sted:
Kulturhuset, Langå
Bredgade 28 - 8870 Langå
Underviser: Mette Madsen
Pris:
kr. 900,00

Winner Burger
Tlf. 86 46 19 00

Lundgaard
Vine Danbox Danmark

Hammelvej 145,
Kærsangervej
Jebjerg, 8870
Langå 16 8870 Langå
www.danboxdanmark.dk
E-mail:
erik@leth.mail.dk
telefon 86461055
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Dans salsa
Salsa er - udover at være sjovt - også
sund motion. Det giver dig en rytmisk
forståelse og kropslig bevidsthed. På
kurset vil du prøve at danse enkeltvis,
men også i pardans samt fællesdans
(rueda de casino). Cubansk salsadans
fremhæver det maskuline og feminine
udtryk. Derfor kan det måske ændre
din fremtoning. Underviseren har
danset salsa i mere end 15 år og har
besøgt Cuba flere gange, hvor han
har fået dansen og kulturen helt ind
under huden.

Cirkeltræning
Cirkeltræning er sammensat, så du får trænet alle de store
muskelgrupper samtidigt med, at du får pulsen op. Det resulterer i både øget muskelstyrke og bedre kondition. Træningen
er kombineret med øvelser både stående, siddende og på gulv.
Cirkeltræning er en effektiv træningsform, hvor du får trænet
hele kroppen på en sjov og udfordrende måde. Træningen er
også egnet for mennesker med slidgigt.
Hold nr. 2081
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 18-09-2019 kl. 09:45-11.00
Sted:
Gymnastiksalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Nils Eske Andersen
Pris:
kr. 650,00

Industrivej 1
8870 Langå

Langå Fjernvarme
Borgergade 6,
8870 Langå
86 46 20 44

Hold nr. 2083
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 18-09-2019
kl. 11.00-12.15
Sted:
Gymnastiksalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Nils Eske Andersen
Pris:
kr. 700,00

Dagli'brugsen Stevnstrup
Grenstenvej 1, Stevnstrup
8870 Langå - 86 46 70 33

Malerfirma Lad ZUMBA GOLD bevæge dig
Zumba Gold er en lettere form for zumba med et lavere
Ring for rådgivning
tempo. Du kan dog stadig få pulsen op og have det rigtigt
sjovt. Undervisningsstilen er dansepræget, og der er fokus
Parkvej 2, 8870 Langå
på at fornemme musikken, nyde rytmerne, stimulere din
86 46 10 66 kreativitet, træne din balance og koordinationsevne og ikke

mindst få svinget med hofterne. Her er plads til alle - unge
som ældre - med eller uden skavanker, og du er velkommen
ligegyldigt, om du er i god form eller ej.

www.q-k.dk

Elarbejder - Automatik
Hvidevarer - Service

telefon 86461055
HORNBÆK
www.danboxdanmark.dk
16 8870 Langå
EL -Kærsangervej
FORRETNING

Hold nr. 2060
Tidspunkt: 10 gange med start mandag den 16-09-2019
kl. 09:55-11:10
Sted:
Gymnastiksalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Berit Svart
Pris:
kr. 600,00

Danbox Danmark

v/aut. el-installatør Bo Tind
Viborgvej 114 . 8900 Randers
Tlf. 86 42 35 44 Fax. 86 42 06 67

Tlf. 86 46 19 00
Bredgade 28 - 8870 Langå

Winner Burger

Langå Fjernvarme
Borgergade 6,
8870 Langå
86 46 20 44
Gågaden . 8850 Bjerringbro . Telefon 62 26 52 50

Telefon +45 20 15 62 45
www.langaateltudlejning.dk

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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YOGA

LOF langå
Fusionsyoga
Med udgangspunkt i traditionel Hatha
yoga vil vi i timen have fokus på bevægelighed i krop
og sind, styrke, åndedræt, grounding og nærvær.
Hver yoga session slutter med en afspænding, der l
ander og integrerer dagens yogaøvelser i dig.
Hold nr. 2096
Tidspunkt: 10 gange med start
mandag den 16-09-2019 kl. 16:50-18:20
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Bettina Rosendal Kurth
Afløser:
Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 900,00
Hold nr. 2097
Tidspunkt: 10 gange med start
tirsdag den 17-09-2019 kl. 09.00-10.00
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Bettina Rosendal Kurth
Afløser:
Kira Maria Sandholdt
Pris:
kr. 900,00
Hold nr. 2098
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 18-09-2019 kl. 19.00-20.30
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Bettina Rosendal Kurth
Afløser:
Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 900,00

Yoga - hensyntagende

Mindfulness og yoga for mænd

På dette hold arbejder vi med at øge
kropsbevidsthed, styrke, balance og
bevægelighed - tilpasset omstændighederne.
Vi afslutter hver yoga session med en
afspænding, der lander og integrerer
dagens yogaøvelser i krop og sind.
Erfaring med yoga er ingen forudsætning.

Et forløb, hvor vi kombinerer begynderyoga med mindfulness for at skabe ro og balance i både krop og sind.
Vi arbejder med nogle enkle yogaserier, træner smidighed og styrke, balance og kropsbevidsthed. Vi bruger
tid nok på serierne til, at man vil kunne bruge dem i sin
hverdag efterfølgende. Efter kropsøvelserne spænder vi
af og bruger det som indgang til en stund med meditation og øvelser, der er effektive til at imødegå stress og
finde ro i sig selv.
Hold nr. 2130
Tidspunkt: 6 gange med start
onsdag den 18-09-2019
kl. 16:00-17:30
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Torben Guldberg
Pris:
kr. 600,00

Hold nr. 2095
Tidspunkt: 10 gange med start
mandag den 16-09-2019
kl. 09:30-11:00
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset,
Langå
Underviser: Bettina Rosendal Kurth
Pris:
kr. 900,00

Klinik for
Klinik
Klinikfor
for

fodterapi
fodterapi
fodterapi
v/Lene
v/
LeneD.D.Pedersen
Pedersen

v/ Lene D.Bredgade
Pedersen
Bredgade
39
- 887o
Langå
39,
15,th8870
Langå
39,
Bredgade 86
15,
8870
Langå
8646
46
1091
91
10

86 46 10 91

Gå godt
godt
Gå

Gå godt

Også
salg
creme,strømper
strømper og
Også
salg
afafcreme,
ogsko
sko

Forretningskonsulenter

Forretningskonsulenter
Bredgade 30 - 8870 Langå
Bredgade 30 - 8870 Langå

www.langaalaurbjergelteknik.dk
Mail: per.kvorning@mail.dk

å salg af creme, strømper og sko

10Mere frihed
- Større
tryghed
 Mere
info på lof.dk/langaa
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LANGÅ

lof langå
Intro til pilates
Dette introkursus giver dig et indblik i både den teoretiske og den praktiske
del af Stott Pilates®-metoden. Du vil bl.a. høre historien om pilates, hvad du
kan få ud af pilates og om forskellen mellem Stott Pilates® og andre former for
pilates.
Du får kendskab til de 5 grundlæggende principper, som anvendes i alle
øvelser. Desuden får du mulighed for at afprøve øvelserne og øve de enkelte
teknikker, så du kan blive rustet til efterfølgende pilates-træning.
Hold nr. 2079
Tidspunkt: Onsdag den 04-09-2019 og
onsdag den 11-09-2019 kl. 08:00-09:30
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Beatrix Erdos Fisker
Pris:
kr. 200,00

STOTT PILATES for begyndere og øvede
STOTT PILATES - også kendt som klinisk pilates - er en af verdens førende og
mest anerkendte pilatesdiscipliner, som med sine skånsomme og rolige bevægelser bliver anvendt og anbefalet af læger og fysioterapeuter til at styrke
kroppens støttemuskulatur. Med denne form for pilates kan du forebygge,
styrke og genoptræne hele din krop.
Du vil bl.a. få en sund kropsholdning, bedre balance og
koordination, stabilitet omkring leddene,
større smidighed og meget mere.
Hold nr. 2062
Tidspunkt: 12 gange med start
onsdag den 18-09-2019
kl. 08:30-09:30
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Beatrix Erdos Fisker
Pris:
kr. 900,00

Meld dig til flere
bevægelseshold i
samme periode og
få RABAT!
Betal for det dyreste og få
250 kr. i rabat på
de næste...

3 workshops, find vej til din trivsel
Lær, hvordan du kan understøtte din egen sindsro, sundhed og balance. Hvis du ikke trives, er i underskud, ked af det, uden retning i dit liv eller oplever vedvarende sygdom og stress, kan det være svært at
mestre energien og overblikket til at sætte positive tiltag i værk.
På disse 3 workshops vil du få mulighed for at få større indsigt i din tilstand, hvad der bidrager til den,
motivation til at handle og viden om, hvordan du kan begynde at øge din trivsel, glæde og vitalitet.

Klinik for

fodterapi

v/ Lene D. Pedersen
Bredgade 39,
15, 8870 Langå

86 46 10 91

Gå godt

	Hold nr. 2092, 2093, 2094
Tidspunkt: 3 gange med start onsdag den 25-09-2019 kl. 19:00-21:45
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Kristoffer Kallesen
Forretningskonsulenter
kr. 300,00 pr. workshop eller kr. 700,00 for alle workshops
BredgadePris:
30 - 8870 Langå

Også salg af creme, strømper og sko

Mere frihed - Større tryghed

www.Venstre.dk

eller ring til den lokale formand
Karsten Tønnes på tlf. 21 37 46 36
Venstre i Langå/Stevnstrup

LANGÅ
AUTO SERVICE
Kærsangervej 2
8870 Langå
Tlf. 86 46 21 89

STOREGADE 12 . 8850 BJERRINGBRO

TLF. 86 68 20 27

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Køkkenkunst
Kom og få inspiration og nye ideer til dine gæstemiddage. Kevin Nielsen, ejer af Norevent Randers,
vil styre de 4 lærerige aftener, hvor vi hver enkelt
aften under professionel vejledning vil tilberede
en 4-retters menu.
Vi nyder efterfølgende middagen sammen. Hurtig tilmelding tilrådes.
Hold nr. 2057
Tidspunkt: 4 gange med start
tirsdag den 17-09-2019
kl. 18:00-21:40
Sted:
Skolekøkken C1, Langå Skole
Underviser: Kevin Pindstrup Nielsen
Pris:
kr. 550,00
+ råvarer (kr. 150,00 pr. aften)

Rigtige mænd laver mad
Imponér konen, kæresten og vennerne. Lær at
lave lækker mad fra bunden med udgangspunkt i
sæsonens råvarer.
Vi laver 3 retter hver aften under kyndig vejledning af kok Bjarne Juul Nielsen fra Rosengaardens
Gårdbutik.
Hver aften afsluttes med at anrette og indtage
aftenens retter i en hyggelig og afslappet atmosfære.
Et hold for mænd i alle aldre. Både begyndere og
øvede er velkomne. Medbring selv drikkevarer.
Hold nr. 2058
Tidspunkt: 4 gange med start
onsdag den 18-09-2019
kl. 18:30-21:15
Sted:
Skolekøkken C1, Langå Skole
Underviser: Bjarne Juul Nielsen
Pris:
kr. 550,00
+ råvarer (kr. 100,00 pr. aften)

bestyrelsen - lof langå








KURT VILSTRUP Formand
STEEN NØRGAARD Kasserer
ulla hammer sørensen Bestyrelsesmedlem
viggo møller Bestyrelsesmedlem
charlotte smedegaard Bestyrelsesmedlem
tanja husted jensen Bestyrelsesmedlem
Birthe Møller Nielsen Ambassadør

-til hverdag og fest...

Din Slagter er Bedst!
DET ER HURTIGT - DET ER BILLIGT

Helle Laustsen
Bredgade 25 . 8870 Langå . Telefon 86 46 17 17
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Ejendomsmæglerfirmaet

john frandsen
- Din lokale og aktive mægler

Statsaut. Ejendomsmæglere og Valuarer, MDE
Bredgade 23 . 8870 Langå . langaa@johnfrandsen.dk

Tlf. 8696 6600

Klinik for fodterapi
Jane Damgaard
Statsaut. fodterapeut
janedamgaard@live.dk
Bredgade 39. 8870 Langå
86 46 83 00

William Laursens Entreprenørforretning A/S

 Mere info på lof.dk/langaa  LOF Langå . Villavej 74 . 8870 Langå . Tlf. 86 46 23 57 . langaa@lof.dk

* Jord

lof langå
Bag uden gluten,
mælk og sukker
På dette bagekursus introduceres du til et sundere
alternativ til traditionelt bagværk. Vi bager vores
eget brød uden gluten, sukker og mælkeprodukter, og der fortælles kort om de sundhedsmæssige
fordele ved en kost uden gluten. Autoimmune
sygdomme og inflammatoriske tilstande kan afhjælpes eller lindres med den rette kost. Vi bager
forskellige variationer af rugbrød, boller, sunde
kager og snacks og smager på de forskellige typer
bagværk med en kop kaffe eller te.
Hold nr. 2082
Tidspunkt: Torsdag den 19-09-2019
kl. 18:00-21:40
Sted:
Skolekøkken C1, Langå skole
Underviser: Ulla Hammer Sørensen og
Tanja Husted Jensen
Pris:
kr. 200,00 + råvarer (kr. 100,00)

Salatinspiration
Trænger du til ny inspiration, når det gælder salater som tilbehør?
Så kom og vær med til et inspirerende kursus,
hvor vi tilbereder forskellige salater med fx bagte
grøntsager, nødder, spirer, korn og frugt. Vi laver
gode dressinger og bager brød, så salaterne
også kan bruges som lette middagsretter eller til
frokost.
Vi vil lave flere forskellige salater som en buffet,
vi nyder sammen. Resterne kan tages med hjem.
Medbring selv bøtter.
Hold nr. 2084
Tidspunkt: Lørdag den 02-11-2019
kl. 11:00-13:45
Sted:
Skolekøkken C1, Langå Skole
Underviser: Birgitte Bie
Pris:
kr. 200,00 (+ råvarer)

TAK til alle vore
annoncører for støtten,
som har muliggjort, at vi
kunne lave kataloget,
der omdeles i udvalgte
områder i 7.000
eksemplarer!

www.limolabels.dk
Engvej 13 · Stevnstrup · 8870 Langå · Tlf. 87 11 00 50
Klintehøj Vænge 8 · 3460 Birkerød · Tlf. 32 22 72 00

Rypevej 1 . 8870 Langå
Tlf. 7023 8033
www.schmeltz.net

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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LOF langå
Pileflet for begyndere og øvede
Kan du lide at arbejde med hænderne?
Og er du vild med naturmaterialer?
Så er et kursus i pileflet sikkert noget for dig. Vi laver kurve,
fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjerner, kranse, plantestativer
og mange andre ting.
Du vil lære forskellige teknikker og modeller at kende. Er du
nybegynder, starter vi med noget overkommeligt.
Har du flettet før, vil du få større udfordringer efter eget valg.
Medbring beskærersaks, madpakke og drikkevarer.
Hold nr. 2065
Tidspunkt: Lørdag den 14-09-2019 og
søndag den 15-09-2019 kl. 09:30-16:50
Sted:
Formning v5, Langå Skole
Underviser: Jane Enemark
Pris:
kr. 650,00 (+ kr. 280,00 for materialer)

Kalkmaling på små møbler eller lign.
(weekendkursus)
Kom og vær med til at gøre brugt til nyt, når vi laver kalkmaling på små møbler, lamper og andet genbrug. Det er let og
billigt, og vi hygger os imens.
På weekend-kurset vil du lære at lave din egen kalkmaling af
malingrester. Tag et mindre projekt med til første gang.
Når vi har lavet prøver på de forskellige teknikker, går vi i gang.
Hold nr. 2052
Tidspunkt: 5 gange med start
mandag den 16-09-2019 kl. 19:00-21:45
Sted:
Langå Skole, Gydevej 3, Langå
Underviser: Ulla Hammer Sørensen
Pris:
kr. 750,00
Hold nr. 2053
Tidspunkt: Lørdag den 05-10-2019 og
søndag den 06-10-2019
kl. 10:00-15:30
Sted:
Langå Skole
Underviser: Ulla Hammer Sørensen
Pris:
kr. 650,00

ET GODT SYN...

Besøg din optiker i Langå - før du beslutter dig
Du må finde dig i ærlig og kompetent rådgivning,
når du vælger dine nye briller, linser eller solbriller
hos Blikfang. Bare så du ved det.
Kom ind og se det store udvalg. Og ta’ bare dine
børn med - vi har indrettet et spændende legerum
til dem. Vi ses.

BOSCH

Niels Brocksgade 12, 2. sal • 8900 Randers
Telefon 86 46 12 44 • www.revi-midt.dk

Service
Blikfang
Bredgade 35
8870 Langå
tlf. 86 46 95 35
www.blikfang-optik.dk
mail@blikfang-optik.dk
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Car Service

Kalstrups
Autoværksted ApS

Randersvej 20 . DK-8870 Langå
Tlf. 86 46 12 22 . Fax 86 46 20 54

www.kalstrupsauto@kalstrupsauto.dk

 Mere info på lof.dk/langaa  LOF Langå . Villavej 74 . 8870 Langå . Tlf. 86 46 23 57 . langaa@lof.dk
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lof langå
Strikning for
begyndere og øvede
Over 5 aftener lærer du forskellige strikketeknikker,
som er uundværlige for enhver strikker. Hver teknik
gennemgås helt fra starten og bliver til sin egen
strikkeprøve. Prøverne strikkes gradvist sammen,
så du efter de 5 mødegange ender med at have
strikket din egen projektpose. Der bliver desuden
mulighed for at få hjælp til at komme videre med
strikkeprojekter, du er kørt fast i.
Kom og bliv inspireret af underviser Vithard
Villumsen, der er kendt som dommer på TV i ”Den
store Strikkedyst”.
Hold nr. 2074
Tidspunkt: 5 gange med start
torsdag den 03-10-2019 kl. 19:0021:45
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris:
kr. 600,00 + materialer (kr. 350,00)

Montering af strik
En tre timers workshop med Vithard Villumsen.
Er du også en af dem, der hader at sy sammen, fordi
det aldrig bliver pænt og er svært at holde styr på?
På denne workshop lærer du, hvordan du får lavet
pæne
sammensyninger i sider og på skuldre. Hvis tiden
tillader det, kigger vi også på, hvordan du får samlet
masker pænt op. Vi vil arbejde både med glatstrikning og retstrikning.

En tre timers workshop for erfarne strikkere. Denne workshop Borgergade
er en introduk- 6,
tion til top-down-sjaler, og vi ser på, hvilke elementer, der indgår i et sjal, og
8870 Langå
hvordan du fordeler dem på sjalet.
Vi ser på forskellige mønster- og masketyper, forskellige former86
for46 20 44
udtagninger, forskellige garntypers betydning for det færdige resultat
og på, hvordan man omformer et mønster fra en firkantet
prøve til det trekantede sjal.
Du kommer til at designe dit eget sjal – så simpelt
eller avanceret, som du selv ønsker.

Et spørgsmål
om tillid!

Industrivej 1
Hold
nr. 2075
8870
Langå

Hold nr. 2077
Tidspunkt: Mandag den 11-11-2019
kl. 19:00-21:45
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris:
kr. 200,00

Støt vore
annoncører
Mandag den 30-09-2019 kl. 19:00-21:45
Dagli'brugsen
Stevnstrup

Tidspunkt:
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris:
kr. 200,00

Et spørgsmål
om tillid!

BOSCH

Service
Car Service

- de
støtter os!
Grenstenvej
1, Stevnstrup
8870 Langå - 86 46 70 33

Malerfirma
Ring for rådgivning
Parkvej 2, 8870 Langå
86 46 10 66

Kronjyllands
yllands.dk
Begravelsesforretning

k

Design og strik dit eget trekantede sjal Langå Fjernvarme

Kalstrups
Autoværksted ApS

Elarbejder - Automatik
Hvidevarer - Service
Et spørgsmål
om tillid!

HORNBÆK
EL - FORRETNING
v/aut. el-installatør Bo Tind
Viborgvej 114 . 8900 Randers
Tlf. 86 42 35 44 Fax. 86 42 06 67

www.q-k.dk
Industrivej 1
8870 Langå

Kim . DK-8870 Birgitte
RandersvejLauritzen
20
Langå
Højholt
Tlf. 86 46 12 22 . Fax 86 46 20 54

Gunnar
Lauritzen

Bredgade 42
Brogade 55
Døgnvagt:
8870 Langå
8850 Bjerringbro
www.kronjyllands.dk
Tlf. www.kalstrupsauto@kalstrupsauto.dk
86 46 28 22
Tlf. 86 65 68 90

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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KALENDER - EFTERÅR 2019
SEPTEMBER
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Onsdag
Mandag

04-09-2019 kl. 08:00
11-09-2019 kl. 08:00
14-09-2019 kl. 09:30
15-09-2019 kl. 09:30
16-09-2019 kl. 17:00
16-09-2019 kl. 16:50
16-09-2019 kl. 19:00
16-09-2019 kl. 09:55
16-09-2019 kl. 09:30
17-09-2019 kl. 09.00
17-09-2019 kl. 18:00
17-09-2019 kl. 11.00
18-09-2019 kl. 09:45
18-09-2019 kl. 11.00
18-09-2019 kl. 19.00
18-09-2019 kl. 16:00
18-09-2019 kl. 18:30
18-09-2019 kl. 08:30
18-09-2019 kl. 17:00
19-09-2019 kl. 16:00
19-09-2019 kl. 18:00
21-09-2019 kl. 10:00
22-09-2019 kl. 10:00
22-09-2019 kl. 09:00
22-09-2019 kl. 10:00
23-09-2019 kl. 13:00
25-09-2019 kl. 19:00
30-09-2019 kl. 19:00

oktober

Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

01-10-2019 kl. 19:00
03-10-2019 kl. 19:00
05-10-2019 kl. 10:00
06-10-2019 kl. 10:00

november

Lørdag 02-11-2019 kl. 11:00
Mandag 11-11-2019 kl. 19:00

foredrag

Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Mandag

10-09-2019 kl. 19:15
19-09-2019 kl. 10:00
26-09-2019 kl. 19:00
30-09-2019 kl. 19:00
09-10-2019 kl. 19:00
28-10-2019 kl. 19:00

Intro til pilates

Hold nr. 2079

Beatrix Erdos Fisker

Pileflet for begyndere og øvede

Hold nr. 2065

Jane Enemark

Boost yourself (10-15-årige)
Fusionsyoga
Kalkmaling på små møbler o.lign.
Lad ZUMBA GOLD bevæge dig
Yoga - hensyntagende
Fusionsyoga
Køkkenkunst
Yoga efter fødsel
Cirkeltræning
Dans salsa
Fusionsyoga
Mindfulness og yoga for mænd
Rigtige mænd laver mad
STOTT PILATES for begyndere og øvede
Yoga for gravide
TweenYoga (10-15-årige)
Bag uden gluten, mælk og sukker
Træn din clairvoyante evne

Hold nr. 2055
Hold nr. 2096
Hold nr. 2052
Hold nr. 2060
Hold nr. 2095
Hold nr. 2097
Hold nr. 2057
Hold nr. 2099
Hold nr. 2081
Hold nr. 2083
Hold nr. 2098
Hold nr. 2130
Hold nr. 2058
Hold nr. 2062
Hold nr. 2100
Hold nr. 2104
Hold nr. 2082
Hold nr. 2078

Mette Madsen
Bettina Rosendal Kurth eller Melissa Boldhaus
Ulla Hammer Sørensen
Berit Svart
Bettina Rosendal Kurth
Bettina Rosendal Kurth eller Kira Maria Sandholdt
Kevin Pindstrup Nielsen
Bettina Rosendal Kurth eller Melissa Boldhaus
Nils Eske Andersen
Nils Eske Andersen
Bettina Rosendal Kurth eller Melissa Boldhaus
Torben Guldberg
Bjarne Juul Nielsen
Beatrix Erdos Fisker
Bettina Rosendal Kurth eller Melissa Boldhaus
Melissa Boldhaus
Ulla Hammer Sørensen & Tanja Husted Jensen
Anny Petersen

Familie-/børneyoga (4-6-årige)
Familie-/børneyoga (7-10-årige)
Klaver/guitar
3 workshops, find vej til din trivsel
Design og strik dit eget trekantede sjal

Hold nr. 2101
Hold nr. 2102
Hold nr. 2071
Hold nr. 2092-93-94
Hold nr. 2075

Melissa Boldhaus
Melissa Boldhaus
Esther Olesen
Kristoffer Kallesen
Vithard Villumsen

Wellness for dine fødder
Strikning for begyndere og øvede
Kalkmaling på små møbler eller lign.

Hold nr. 1068
Hold nr. 2074
Hold nr. 2053

Jane Damgaard
Vithard Villumsen
Ulla Hammer Sørensen

Salatinspiration
Montering af strik

Hold nr. 2084
Hold nr. 2077

Birgitte Bie
Vithard Villumsen

Forbered dig på fremtiden – innovativ tænkemåde
Skandaler i kunsten og litteraturen
Fra skravl til succes
Livet på Christiansborg set fra redaktørens side
Mød Tove Færch – Karolines Køkkens grand lady
Alene i vildmarken – mød vinderen

Hold nr. 2091
Hold nr. 2054
Hold nr. 2090
Hold nr. 2073
Hold nr. 2070
Hold nr. 2072

Anders Drejer
Anne Valbjørn
Anders Bircow
Simon Friis Degn
Tove Færch
Flemming Sanggaard
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